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Gratulujeme Vám k nákupu!

BEZPEČNOST PŘI POUŽÍVANÍ PŘÍSTROJE

Děkujeme, že jste zakoupili Luna Voyager II,
FM rádio budík a osobní audio systém pro iPod,
iPhone a iPad.

Luna Voyager II byla navržena a vyrobena tak, aby
neohrozila Vaši bezpečnost. Přístroj je nutné používat
adekvátním způsobem. Každopádně, jeho nesprávné
používání může potenciálně způsobit elektrický šok,
případně riziko požáru.

Následující stránky vysvětlují vlastnost a obsluhu
Luna Voyager II. Prosím, věnujte pozornost
tomuto návodu.

Přečtěte si, prosím všechny bezpečnostní instrukce
a návody na manipulaci s přístrojem ještě před jeho
použi m a uchovejte tyto návody pro pozdější použi .

Pro rozšíření funkcionality a ovládání produktu si můžete
bezplatně stáhnout aplikaci buzení z iTunes App Store.
Poznámka: aplikace funguje s modely iPad, iPhone a iPodTouch.

OBSAH BALENÍ:
• Luna Voyager II
• Síťový AC adaptér
• Zadní opěrka

Blesk se šipkou vevnitř
rovnostranného trojúhelníku varuje
uživatele před neizolovaným napě m
na krytu produktu, který může mít
dostatečný náboj, aby způsobil
člověku elektrický šok.
VÝSTRAHA: Aby se předešlo riziku
ohrožení elektrickým šokem,
neodstraňujte kryt produktu. Pod
krytem nejsou čás určeny na opravu
uživatelem. Opravu produktu svěřte
kvalifikovanému servisu.

• 5 mezinárodních cestovních adaptérů
• Uživatelská příručka / Informace o záruce
DŮLEŽITÉ
Prosím, přečtete si všechny bezpečnostní pokyny před
použi m. Většina odpovědí týkající se nastavení a funkcí
přístroje se dá najít v této příručce nebo radách, jak si
poradit s problémy přístroje.
Pokud máte další otázky ohledně používání přístroje,
kontaktujte prodejce před m, než vrá te zboží zpátky.
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Vykřičník vevnitř rovnostranného
trojúhelníku vyzývá uživatele, aby si
přečetl důležité instrukce ohledně
nastavení a používání přístroje, které
jsou uvedeny v příručce dodávané
společně se zařízením.

VÝSTRAHA: Aby se předešlo elektrickému šoku,
nepoužívejte zástrčku nebo její vnější čás , než jsou
kolíky plně zastrčeny do zásuvky.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Přečtěte si tyto pokyny.
Uchovejte si tyto pokyny.
Dbejte těchto varování.
Řiďte se těmito pokyny.
Nepoužívejte toto zařízení v blízkos vody - toto
zařízení by nemělo být vystaveno kapání nebo
stříkání teku n, ani žádné nádoby naplněné
teku nou by neměly stát poblíž.
Čistěte pouze suchými utěrkami.
Neblokujte žádné ven lační otvory přístroje.
Umístěte podle pokynů výrobce. Zařízení by nemělo
být umístěno na posteli, pohovce či obdobném
povrchu, který by mohl blokovat ven lační otvory.
Nedávejte přístroj do blízkos zdroje tepla jako je
radiátor, topný registr, trouba či jiné zařízení, které
produkuje teplo.
V blízkos přístroje by neměly být umístěny žádné
zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. svíčky.
Dbejte, aby se nešlapalo na kabely od zdroje,
především na zástrčky, objímky a čás , které
vycházejí z přístroje.
Neumisťujte na místa, která zabraňují přístupu ke
kabelu zdroje. Odpojení zdrojového kabelu je jediný
způsob zamezení přísunu energie do výrobku a musí
být proto vždy snadno přístupný.
Síťový zdroj - používejte pouze zdroj, který je dodaný
s přístrojem. Nenahrazujte jiným zdrojem.
Odpojte přístroj ze sítě během bouřky, nebo pokud
je dlouho nepoužíván.
Veškeré opravy přenechejte kvalifikovanému
servisu. Oprava je vyžadována, pokud byl přístroj
jakkoliv poškozen – pokud je poškozen zdrojový
kabel , pokud je na přístroj vylita teku na, pokud
na přístroj něco spadne nebo byl přístroj vystaven
deš , vlhkos , nepracuje běžným způsobem
nebo byl upuštěn na zem. O opravu žádejte v
kvalifikovaném servisu, nebo přístroj vraťte k opravě
svému prodejci.

OPATŘENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ BATERIÍ
1. Používejte pouze doporučený typ a velikost baterií.
2. Nepoužívejte spolu různé typy baterií (např. alkalické,
nabíjecí, standardní, staré baterie s novými).
3. Odstraňte vybité baterie ze zařízení, aby se předešlo
vytečení baterií.
4. Použitých baterií se zbavte podle doporučení s ohledem na
ochranu životního prostředí.
5. Baterie by neměly být vystaveny nadměrnému teplu,
slunci, ohni.

CE Dohoda pro Evropu - ověřen, aby vyhovoval normám
EN55013, o rozhlasových a televizních přijímačích a
přidružených zařízeních a EN55020 o ochraně radiového
příjmu před rušením.

Použi tohoto symbolu naznačuje, že tento produkt by
neměl být považován za běžný odpad domácnos . Ujištěním
se, že je s mto produktem správně nakládáno, předcházíte
nega vním důsledkům poškozujícím životní prostředí a
lidské zdraví, které mohou být způsobeny neadekvátním
zacházením s takovýmto odpadem. Pro rodrobnější
informace o recyklování tohoto výrobku prosím kontaktujte
místní odbor životního prostředí, službu svozu nebezpečného
odpadu, nebo jej vraťte k recyklaci v místě prodeje.
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1. 1
2. 2
3. Posun buzení / Zdroj
4. +
5. 6. Displej
7. Indikátor zdroje
8. Indikátor budíku
9. Apple dock
10. Zadní opěrka (prosím vložte)

11. 12V - 2A vstup zdroje
12. FM anténa
13. AUX In
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14. Část na baterie
(3 AAA baterie nejsou součástí
balení)
14
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ZAČÍNÁME
1. Vyberte přístroj a adaptér z krabice a odstraňte
ochranné obaly (Uchovejte původní balení pro případ
reklamace)..
2. Otevřete kryt na baterie na spodní straně přístroje
tak, že kryt posunete dozadu a zvedněte okraj bez
perforovaných dírek.Vložte 3 AAA baterie a zavřete
kryt..
3. Umístěte přístroj na rovný povrch na základě
doporučení bezpečnostních pokynů.
4. Najděte zadní opěrku a vložte ji do slotu za dock
konektorem zarovnaním drážky se zadní opěrkou.
Zatlačte dolu, až uslyšíte opěrku zapadnout do slotu.
Toto zabezpečí zadní opěrku, aby se nehýbala.
5. Rozbalte a natáhněte FM anténu ze zadní strany
přístroje pro lepší signál.

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ
Stiskněte SNOOZE/SOURCE a přejděte cyklus iPod ->
Radio -> Aux -> STANDBY

UMÍSTĚNÍ IPAD, IPHONE, IPOD DO DOCK
KONEKTORU
Posuňte dock směrem k displeji, až bude zajištěný
na svém místě. Umístěte iPad, iPhone, iPod do dock
konektoru a opřete o zadní opěrku.
Dock konektor je navržen tak, aby vyhovoval Apple
zařízením i v jejich ochranných obalech.

Pro automa cké nastavení standby módu z módu iPod,
Radio nebo Aux, s skněte a držte SNOOZE/SOURCE na
2 sekundy.

REGULACE JASU DISPLEJE
ZAPOJENÍ PŘÍSTROJE
1. Vyberte příslušný mezinárodní adaptér. V případě, že
už je připojený k přístroji, přejděte k bodu 5.
2. Uvolnit adaptér můžete pomocí malého objektu
např. propisky – s sknu m tlačítka pod adaptérem.
3. Jemně zasuňte adaptér do přístroje, při jeho
správném umístění bude slyšet adaptér zaklapnout.
4. Zapojte jack AC adaptéru do zadní strany přístroje,
označené 12V a následně připojte opačný konec
adaptéru do zásuvky.
5. Když přístroj zapnete poprvé, na displeji se zobrazí na
5 sekund „LUNA“ a přístroj bude v standby módu.

Jas displeje může být nastaven jedině v standby módu
anebo pomocí aplikace v každém módu.
Primárně je jas displeje nastaven na střední úroveň.
V módu standby stiskněte (+) na zvýšení jasu a (--) na
snížení jasu displeje.
Luna Voyager II má 4 úrovně jasu: vysoká/střední/nízká/
vypnutá.
Poznámka: V případě, že je jas vypnutý a zní budík, displej se
rozsvítí střední úrovní jasu. Když se mód změní na standby, jas
displeje se automaticky změní na střední úroveň.

NASTAVENÍ ZVUKU
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Stiskněte (+) pro zvýšení hlasitosti zvuku a (--) pro snížení
hlasitosti (0 až 20). Číslo bude viditelné na displeji po
dobu nastavování hlasitosti. Zmizí po 2 sekundách.
Zvuk můžete nastavit ve všech módech.
Primárně je výška hlasitosti nastavena na úroveň 10 při
prvním použití. V případě přechodu do módu standby,
si přístroj zapamatuje předchozí úroveň hlasitosti a v
módu hraní hudby se do této úrovně vrátí.

NASTAVENÍ ČASU POMOCÍ IPAD, IPHONE,
IPAD
Umístěte Váš iPad/iPhone/iPod do přístroje a ten
automa cky stáhne nastavení času z Vašeho iPadu /
iPhonu / iPodu. Po synchronizaci s Vašim zařízením se
nastaví i 12- anebo 24-hodinový režim.
Poznámka: Synchronizace času nepla pro některé staré
modely ako iPod Mini, iPod 3G a 4G. Časový režim je nastaven
automa cky na 12-hodinový.

V případě, že se vám nenastaví čas automa cky, po
umístění vašeho zařízení do dock konektoru, pak
nastavte čas manuálně.

3. Stiskněte (+) na přidání minuty anebo (--) na ubrání
minuty (anebo stlačte a držte kterýkoliv (+/--) pro rychlé
nastavení). Stiskněte tlačítko SNOOZE/SOURCE na
potvrzení nastavení, pak na displeji blikne minuta. Čas je
nastaven.

BUDÍKY

Nastavení času buzení:
1. V módu standby, stiskněte a podržte tlačítka 1 / 2 na 2
sekundy, aby se mód změnil na nastavení.
2. Na displeji blikne hodina, stiskněte (+) pro přidání
hodiny anebo (--) pro ubrání hodiny (anebo stlačte a
držte kterýkoliv (+/--) pro rychlé nastavení). Stiskněte
tlačítko 1 / 2 pro potvrzení nastavení, pak na displeji
blikne minuta.

NASTAVENÍ ČASU MANUÁLNĚ
JENOM V MÓDE STANDBY :
1. Stiskněte a podržte tlačítko SNOOZE/SOURCE na 2
sekundy, aby přístroj přesel do módu nastavení..
2. Na displeji blikne časovač, stiskněte (+) na přidání
hodiny anebo (--) na ubrání hodiny (anebo stlačte a
držte kterýkoliv (+/-- ) pro rychlé nastavení). Stiskněte
tlačítko SNOOZE/SOURCE na potvrzení nastavení, pak
na displeji blikne minuta.
Poznámka: Pro správné nastavení režimu času si všimněte, jestli
je na displeji nastaven indikátor AM.
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3. Stiskněte (+) pro přidání minuty anebo (--) pro ubrání
hodiny (anebo stiskněte a držte kterýkoliv (+/-) pro
rychlé nastavení). Stiskněte 1/2 pro potvrzení
nastavení.
4. Na displeji blikne aktuální zdroj buzení (primárně
nastavený iPod), stlačte (+) anebo (--) a vyberte iPod,
Rádio anebo buzení zvoněním budíku (Chime), stlačte
jednou 1 / 2 pro potvrzení nastavení. Následně na
displeji blikne hlasitost zvuku.

Posun buzení:
Budík musí znít, s skněte tlačítko SNOOZE/SOURCE.
Ikona budíku 1 /2 blikne a na displeji se na 5 sekund
objeví „10“, následně se objeví aktuální čas. Budík se
automa cky zapne po 10 minutách.
5. Stiskněte (+) pro přidání zvuku anebo (--) pro ubrání
zvuku (rozsah zvuku 5-20, primárné nastavení 10).
Stiskněte jednou tlačítko 1 / 2 pro potvrzení nastavení.
Na displeji se objeví ikona budíku.

PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY Z IPAD/IPHONE/IPOD

Pro zrušení budíku pokračujte stisknutím 1 / 2, až ikona
budíku zmizí.
Vypnu a zapnu budíku (v jakémkoliv módu):
S skněte 1 /2 a nastavení budíku se zobrazí na 5 sekund.
S skněte znovu 1 /2 pro vypnu a zapnu příslušného
budíku. Když je budík nastaven, na displeji se objeví
ikona budíku. Když je budík vypnutý, ikona budíku z
displeje zmizí.
Zvuk buzení:
Zvuk budíku se postupně zvyšuje na nastavenou hlasitost
po dobu 5 sekund.
V případě, že je zdroj buzení nastaven iPod, Luna Voyager
zkontroluje seznam skladeb označený „XtremeMac“ a
vybere náhodně píseň ze seznamu. V případě, že tento
seznam skladeb není přítomný ve vloženém Apple
zařízení, Luna Voyager jednoduše pošle iPodu příkaz ke
hraní skladby.
V případě, že zdroj hudby je rádio, vyberte si hudební
stanici, jinak bude budík znít jako poslední hudební
stanice, která hrála.

1. Umístěte Apple zařízení do docku Luny.
2. Stiskněte SNOOZE/SOURCE a přes cyklus výběru zdroje
hudby najděte iPod.
3. Zapněte hudbu ve Vašem přístroji v případě, že se
nezapnula automaticky.
4. Stiskněte (+) anebo (--) a nastavte požadovanou
hlasitost hudby. Když není iPod zapojený, Luna Voyager
se přepne do módu standby automaticky, po 5
minutách.

POSLECH FM RÁDIA
1. Stiskněte tlačítko SNOOZE/SOURCE a přes cyklus
výběru zdroje hudby najděte rádio. Při prvním použití
bude FM nastaveno na 87.5MHz. Na 10 sekund se na
displeji objeví stanice.
2. Zatím co se na displeji zobrazuje stanice, můžete
měnit stanice použitím (+/-) (anebo stisknutím a
podržením (+/-).
3. Po 10 sekundách se na displeji zobrazí čas a ikona
rádia. Při přechodu do standby módu si přístroj
zapamatuje předchozí hudební stanice a v módu rádio
se k nim opětovně vrátí.

Poznámka: V případě, že jako zdroj buzení je nastaven iPod, ale
iPod není připojen, když se ak vuje budík, Luna Voyager změní
zdroj buzení na pípání budíku.

Když chcete vypnout hrající budík, s skněte tlačítko 1 /2.
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4. Na úpravu aktuální hudební stanice stiskněte jednou
SNOOZE/SOURCE a frekvence se objeví na 3 sekundy.
5. Stiskněte (+) anebo (-) pro nastavení požadované
úrovně hlasitosti.
POSLECH EXTERNÍHO AUDIO ZDROJE
1. Stiskněte tlačítko SNOOZE/SOURCE a přes cyklus
výběru zdroje hudby vyberte mód AUX. Na displeji se
objeví ikona AUX.
2. Připojte 3,5 mm audio kabel do sluchátkového nebo
line-out výstupu audio zařízení, opačný konec kabelu
zapojte do AUX-in jacku na zadní straně Luna Voyager.
3. Pro další nastavení použijte ovladače na připojeném
zařízení.
4. Stiskněte (+) anebo (-) pro nastavení požadované
úrovně hlasitosti.

ŽÁDNÝ ZVUK Z REPRODUKTORŮ
Zkontrolujte výběr zdroje zvuku
S skněte tlačítko SNOOZE/SOURCE na vrchní straně Luny
a vyberte požadovaný zdroj zvuku.
Zkontrolujte hlasitost
Stiskněte (+) anebo (--) a nastavte požadovanou
hlasitost hudby.
Zkontrolujte připojení iPodu/iPhonu
Vyberte Váš iPod/iPhone z docku a opatrně jej vložte
zpátky do docku. Přesvědčte se, že iPod je správně
vložený do docku.
Zkontrolujte iPod/iPhone

POUŽITÍ APLIKACE NA NASTAVENÍ BUDÍKŮ
Aplikace Luna Voyager na nastavení budíku vám
umožní rozšířit a přizpůsobit si způsob buzení. Můžete
různě nastavit budíky, specifi kovat čas posunu buzení,
nastavit hlasitost zvonění, ukládat frekvence FM stanic,
manuálně ladit FM stanice, atd.
1. Stáhněte si aplikaci XtremeMac Luna Voyager II z
iTunes App Store do vašeho iPad/iPhone/iPod modelu.
2. Otevřete si aplikacii a nastavte si buzení.
3. Když jsou všechna nastavení hotova, umístěte váš
iPad/iPhone/iPod do Luny a s skněte synchronizační
tlačítko, pro každý budík, se kterým chcete
synchronizovat Váš iPad/iPhone/iPod. Luna je teď
nastavena s aktualizovanými časy buzení.

TIPY NA ODSTRANĚNÍ CHYB
ŽÁDNÝ VÝKON
Zkontrolujte síťový adaptér
Připojte adaptér do jacku na Luně s označením „Power“
a následně zapojte adaptér do elektronické zásuvky.
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Restartujte Vaše zařízení a opětovně jej vložte do docku v
LUNĚ. Přesvědčte se, že jsou správně vloženy.
ŠPATNÝ FM SIGNÁL
Zkontrolujte FM anténu
Rozbalte a natáhněte FM anténu ze zadní strany Luny.
Když je rádio zapnuto, vyzkoušejte různě umís t anténu
pro získání lepšího signálu.
DISPLEJ
Zkontrolujte nastavení jasu
Pro kontrolu nastavení jasu musí být Luna Voyager v
módu standby.

XtremeMac.com
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